1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
Facultatea noastră pregătește specialiști în domeniul
educației fizice și sportului la nivel Licență. Studiile au
durata de 3 ani/180 credite, absolvenții fiind Licențiați în
Educație Fizică și Sport cu specializarea Educație Fizică și
Sportivă.
Diplomele universitare le asigură absolenților noștri
posibilități de inserție socială după cum urmează:
- profesor de educație fizică și sport pentru ciclul primar
și gimnazial, antrenor instituții sportive;
- instructor sportiv;
- instructor fitness;
- preparator fizic;
- instructor aerobic;
- manager club sportiv.
2. KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ
Facultatea nostră pregătește specialiști posesori a unor
diplome universitare prin care sunt recunoscuți ca
Licențiați în Domeniul fundamental Educație Fizică și
Sport - Specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială
- Licențiat în Kinetoterapie.
Diploma universitară le asigură absolvenților oportunități
de inserție socială, prin posibilitatea desfășurării activității
profesionale în spitale, policlinici, sanatorii, instituții
speciale, școli și școli speciale, stațiuni balneo-climaterice,
case sau centre de sănătate, dispensare, în complexe
pentru sport, asigurarea recuperării la loturile sportive, în
instituții de stat sau private, în cadrul O.N.G. -uri,
cabinete private.

1. Activitate motrică curriculară și extracurriculară
EXAMEN DE ADMITERE LA MASTERAT PE LOCURILE
FINANȚATE DE LA BUGET
Oportunitățile de inserție socială vizează tipurile de
competențe astfel:
- Profesor de educație fizică și sport învațmânt liceal și
universitar,
- organizator competiții sportive pentru activități de timp liber,
- manager baze sportive,
- manager instituți sportive,
- reporter sportiv.
2. Performanță în sport
EXAMEN DE ADMITERE LA MASTERAT PE LOCURILE FINANȚATE
DE LA BUGET
Oportunitățile de inserție socială vizează tipurile de
competențe astfel:
- profesor antrenor în licee cu program sportiv(cu seminarul
pedagogic),
- profesor antrenor în cluburile sportive,
- manager baze sportive,
- manager cluburi sportive și unități școlare de profil.
3. Kinetoterapia în reeducarea neuromatorie

MINISTERUL EDUCATIEI

EXAMEN DE ADMITERE LA MASTERAT PE LOCURILE
FINANȚATE DE LA BUGET
Oportunitățile de inserție socială vizează tipurile de
competențe astfel:
- kinetoterapeut în unități sanitare cu ambulatoriu de
specialitate,
- kinetoterapeut în unități de reabilitare neuromotorie,
- kinetoterapeut în unități de învațământ special,
- kinetoterapeut în cluburile sportive.

Condiţii de admitere
Eseu motivațional depus la dosarul de admitere.
Acesta va fi evaluat cu admis/respins.
Media de admitere se calculează astfel:
- Media examenului de licență – 50%
- Media generală a anilor din cadrul studiilor de
licență – 50%
Adresa Craiova: Str. Brestei nr. 156
Tel secretariat: 0251422743;email:efs_kineto@sport.ucv.ro
Adresa Drobeta Turnu-Severin:Str. Traian nr. 277A
Tel secretariat: 0252311226;email:fefs_cudts@yahoo.com

BIROUL EXECUTIV AL FACULTĂȚII
Decan
Prof. Univ. Dr. Mircea Dănoiu
Prodecan
Conf. Univ Dr. Eugenia Roșulescu
Prodecan
Conf. Univ Dr. Costin Marian Nanu
Director Departament 05
Teorie și metodică a activităților motrice
Prof.univ.dr. Germina Alina Cosma
Director Departament 05
Kinetoterapie și medicină sportivă
Prof.univ.dr. Rusu Ligia

Înscriere Online
Cum accesez EvStud -Înscriere Online
EvStud - Înscriere Online se poate efectua accesând adresa
web https://evstud.ucv.ro
Pentru înregistrare se va completa codul numeric personal
propriu și se urmăresc pașii ceruți de aplicație.
https://www.ucv.ro/admitere/

2022-2023.
Facultatea de Educație Fizică și Sport școlarizează în
domeniul Știința Sportului și Educației Fizice prin două
programe la nivel licență și patru la master:
Educatie fizica si sportiva;
Kinetoterapie si motricitate speciala.

2022-2023.

Condiții de admitere
--Educatie fizica și sportivă;
--Kinetoterapie și motricitate specială.
Concurs de admitere pe bază de dosar. Media de
admitere este 100% media examenului de bacalaureat
Criterii de departajare la medii egale EFS
1.Media generală a anilor de liceu la disciplina Educație fizică
sau echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie,
balet etc.
2. Media generală a anilor de studii liceale.

Criterii de departajare la medii egale Kinetoterapie
1. Media generală a anilor de studii liceale

ADMITERE
LICENȚĂ

Craiova și Drobeta - Turnu Severin
Pentru sesiunea iulie 2022
Perioada de inscriere: 4-15.07. 2022
Aﬁsarea rezultatelor parțiale: 19.07. 2022
Confirmarea locurilor:20-22.07.2022
Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate:
23.07.2022
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire:
25-28.07.2022
Afisare rezultate finale:29.07.2022
Pentru sesiunea septembrie 2022
Perioada de inscriere: 5-12.09. 2022
Aﬁsarea rezultatelor parțiale: 15.09. 2022
Confirmarea locurilor:16-19.09.2022
Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate:
20.09.2022
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire:
21-24.09.2022
Afisare rezultate finale:26.09.2022

MASTER
-Performanță în Sport
-Activitate motrică curriculară și extracurriculară

Pentru sesiunea iulie 2022 ---BUGET ȘI TAXĂ
Perioada de inscriere: 7-14.07. 2022
Aﬁsarea rezultatelor parțiale: 18.07. 2022
Confirmarea locurilor:19-21.07.2022
Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate:
22.07. 2022
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 23-26.07.2022
Afisare rezultate finale:28.07.2022

-Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie

Pentru sesiunea septembrie 2022--BUGET ȘI TAXĂ
Perioada de inscriere: 14-19.09. 2022
Aﬁsarea rezultatelor parțiale: 21.09. 2022
Confirmarea locurilor:22-24.09.2022
Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate:
26.09.2022
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 27-28.09.2022
Afisare rezultate finale:29.09.2022

STRUCTURA SPATIILOR PROPRII
Sediul principal al facultății se află repartizat pe o
suprafață de 4 ha și include:
1. Un corp de clădire în care se află sediul decanatului,
secretariatul, birouri pentru prodecani și directori de
departament, birou tehnoredactare, cabinete metodice și
săli de seminarii pentru atletism, gimnastică, handbal,
volei, baschet, tenis, teorie și metodică, pedagogiepsihologie, stații de lucru informatică cu 40 de locuri
conectate la internet.
2. Corp de clădire pentru specializarea kinetoterapie care
include cabinete metodice și laboratoare pentru anatomie,
fiziologie, masaj, explorări funcționale, fizioterapie,
ergofiziologie.
3. Corp de clădire care cuprinde o sală pentru cursuri, sală
de atletism, de gimnastică, atletică grea, sala de fitness,
magazie pentru echipamente și materiale sportive.
4. Terenuri de sport în aer liber de fotbal, pentru probele
atletice, handbal, baschet, volei, tenis de câmp.
5. Complex sportiv Stadion ”Ion Oblemenco” care are o
sală pentru tenis de masă și una pentru handbal, volei,
tenis de câmp, baschet, badminton.
6. În incinta clădirii ce deservește programul de
Kinetoterapie și motricitate specială își desfășoară
activitatea ”Centrul de cerecetare a motricității umane.”
7. Săli de curs - 220 locuri echipate modern.
8. Două cămine pentru studenți cu o capacitate de peste
160 de locuri, modernizate cu baie și bucătărie proprie.

BAZA MATERIALĂ
Facultatea de educație Fizică și Sport dispune de un
local propiu, spații adecvate dotate cu toate facilitățile
necesare parcurgerii în condiții optime a programelor
de învățământ pe discipline, specifice pentru fiecare
program de studiu precum și cămine pentru studenți.
Sunt realizate în prezent cabinete metodice și săli de
seminarii pentru toate disciplinele de studiu, o
bibliotecă proprie cu un volum de carte de peste 4000
de exemplare, laboratoare cu tehnică de calcul,
laboratoare dotate cu aparatură de recuperare
kinetică modernă fixă dar și mobilă pentru
investigații specifice, săli pentru activitatea practică și
terenuri în aer liber dotate cu materiale, instalații și
aparatură pentru fiecare disciplină, săli de cursuri,
echipamente pentru schi și natație, facilități pentru
elaborarea cursurilor academice și a lucrărilor de
cercetare.

